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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

SYLABUS PRZEDMIOTU 2020/2021 

Usytuowanie przedmiotu w programie studiów 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie     

Kierunek MBA - Master of Business Administration  

Profil kształcenia praktyczny 

Poziom kształcenia studia podyplomowe 

Rok studiów pierwszy 

Forma studiów niestacjonarne 

Forma realizacji zajęć wykład/ ćwiczenia 

Liczba godzin razem godzin 20 (10godzin wykładu + 10godzin ćwiczeń), 

Liczba punktów ECTS razem ECTS 3(ECTS1 wykładu + 2ECTS ćwiczeń) 

Status przedmiotu kierunkowy 

Forma zaliczenia zaliczenie ustne na ocenę 

Przewidywany termin 

egzaminu/ zaliczenia 

maj 2021r. 

Język wykładowy polski 

Prowadzący mgr Piotr Wysocki 

Doświadczenie 

praktyczne 

prowadzącego w 

zakresie przedmiotu 

tak : prawnik- w  „DELOITTE” –Doradztwo Podatkowe sp.zo.o. 

E-mail prowadzącego wysocki.piotr@tlen.pl 

Konsultacje  15-minut po zajęciach 
 

Cele przedmiotu 

C1-przekazanie wiedzy na temat istoty i zasadności prowadzenia przez przedsiębiorstwo 

własnej polityki podatkowej, instrumenty zarządzania podatkami 

C2-identyfikacja obszarów zarządzania podatkami i możliwości kształtowania ciężaru 

podatkowego, wykształcenie umiejętności prowadzenia analizy podatkowej w różnych 

obszarach przedsiębiorstwa 

C3  pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw,                  

a także wykształcenie praktycznych umiejętności oceny i diagnozowania skutków 

podatkowych transakcji oraz efektywnego pod względem podatkowym planowania 

podatkowego, zarządzanie ryzykiem podatkowym, w szczególności poprzez 

sporządzanie dokumentacji podatkowej. 

Wymagania wstępne (prerekwizyty) 

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i finansów, a w szczególności z opodatkowania, na 

poziomie pierwszego stopnia studiów na kierunku Finanse i rachunkowość.  

Treści merytoryczne przedmiotu 
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Wykład: 

1.Fiskalizm w Polsce na tle innych krajów OECD ,  systemy podatkowe wybranych państw 

UE   

2.Ordynacja podatkowa - Prawo karne skarbowe, pisma procesowe 

3.Podatki pośrednie (VAT, orzecznictwo w VAT i podatek akcyzowy)  

4.Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 

5.Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, opłata skarbowa i inne opłaty lokalne, 

podatek od środków, transportowych, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata 

uzdrowiskowa, opłata od posiadania psów, podatek rolny i podatek leśny, podatek od 

czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) 

6.Krajowa Administracja Skarbowa, postępowanie administracyjne i postępowanie 

egzekucyjne w administracji, 

7.Rachunkowość (Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; 

Ewidencja podatkowa – podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, 

pozostałe ewidencje)  

8.Orzecznictwo sądowe w sprawach podatkowych jako przykład obowiązującego precedensu 

sądowego 

9.analiza obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych umów o pracę wykonywanych w kraju 

i zagranicą  

10.podatkowe aspekty restrukturyzacji - podziały, przekształcenia, połączenia spółek 

kapitałowych) ,minimalizacja nieprawidłowości podatkowych i maksymalizacja korzyści 

podatkowych 

Ćwiczenia: 

Zajęcia nr 1.  

Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej,  

Podatek - definicja i elementy konstrukcyjne,  

 Strony stosunku podatkowo-prawnego,  

Podatnik, płatnik, inkasent i zasady ich odpowiedzialności.  

Zajęcia nr 2.  

Organy podatkowe i ich właściwość Urzędowe interpretacja prawa podatkowego,  

 Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe , 

Powstawanie zobowiązań podatkowych , 

Decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, 

Zadanie praktyczne - analiza druku wniosku o indywidualną interpretację prawa 

,podatkowego oraz zeznania podatkowego PIT-37 i inne dotyczące przedsiębiorstwa.  

Zajęcia nr 3.  

Oszacowanie , 

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,  

Terminy płatności, 

Zaległość podatkowa , 

 Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. 

Opłata prolongacyjna  

Zadanie praktyczne - rozwiązanie kazusów związanych z obliczaniem terminów płatności 

podatku przez firmę 
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Zajęcia nr 4.  

Nieefektywne i efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych,  

Zapłata podatku,  

Pobór podatku przez płatnika i inkasenta,  

Potrącenie , 

Przeniesienie własności rzeczy lub praw , 

Umorzenie, 

Przedawnienie , 

Zaniechanie poboru , 

Zaliczenie nadpłaty.  

Zwolnienie z art. 14 m Ordynacji podatkowej . 

Zajęcia realizowane w formie e-learningu:  

Moduł 1.  

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,  

 Ulgi i zwolnienia podatkowe a pomoc publiczna . 

Proponowane aktywności:  

a) analiza tekstów źródłowych , 

b) rozwiązanie testu . 

Moduł 2.  

Następstwo prawne w prawie podatkowym , 

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe . 

 Proponowane aktywności:  

e) analiza tekstów źródłowych , 

f) rozwiązanie testu  

Moduł 3 . 

Metryka sprawy podatkowej,  

Protokoły i adnotacje,  

Zawieszenie i umorzenie postępowania,  

Dowody w postępowaniu podatkowym , 

Rozprawa podatkowa . 

Proponowane aktywności:  

e) analiza tekstów źródłowych , 

f) rozwiązanie testu. 

Moduł 4.  

Metryka sprawy podatkowej  protokoły i adnotacje zawieszenie i umorzenie postępowania,   

Dowody w postępowaniu podatkowym  rozprawa podatkowa . 

Proponowane aktywności:  

g) analiza tekstów źródłowych , 

h) rozwiązanie testu.  

Metody dydaktyczne 

Słowne:  wykład konwencjonalny, wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne 

Oglądowe:  
okazywanie wzorów pism i aktów prawnych dotyczących ordynacji podatkowej 

- prawa karnego skarbowego, pism  procesowych 
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Praktyczne:  
metoda problemowa, dyskusja, rozwiązywanie kazusów(modułów), analiza i 

interpretacja tekstów prawnych i źródłowych. 

Praktyczne czynności zawodowe wykonywane przez studentów podczas zajęć (dotyczy 

ćwiczeń) 

-dyskusja nad ordynacją  podatkową. 

- dyskusja nad   organami  podatkowymi i ich właściwościami oraz nad  urzędową 

interpretacją prawa podatkowego.  

-dyskusja nad nieefektywnymi  i efektywnymi sposobami wygasania zobowiązań 

podatkowych. 

- analiza druku wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego oraz zeznania 

podatkowego PIT-37 i inne dotyczące przedsiębiorstwa.  

- dyskusja nad ulgami w spłacie zobowiązań podatkowych 

-dyskusja nad zawieszeniem i umorzeniem postępowania oraz dowodami w postępowaniu 

podatkowym. 

-rozwiązywanie testów z poszczególnych modułów. 

Literatura 

Literatura podstawowa: 

1. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.  

2.Szlęzak-Matuszkiewicz J., Możliwości ograniczenia ryzyka podatkowego w Polsce do 

książki pod redakcją J. Ostaszewski. O nowy ład podatkowy w Polsce, SGH Warszawa 2007. 

3. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe 

- zarys wykładu, Warszawa 2013.  

4. R. Dowgier, Prawo podatkowe - materiały dydaktyczne, Białystok 2014, e-book.  

5. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń2008.  

6. Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialno-prawne i proceduralne,  

Warszawa 2013.  

7.Hołda A., Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 + płyta CD, Wyd. Beck Warszaw 2017 

8. Ordynacja Podatkowa 2017 Ujednolicony Tekst Ustawy Z Komentarzem Ekspertów, 

opracowanie zbiorowe,  Wyd. Wiedza i Praktyka 2017 

9. Kluzek M., Zbiór zadań z opodatkowania, Materiały Dydaktyczne nr 267, UEP, Poznań 

2012. 

10.Jamroży J.,Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.  

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2010.  

3. Kosikowski C., Etel L., J. Brolik, Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., W. Stachurski,  

Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2013.  

4. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012. 

5. Księgowania wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych + 

Kalendarz finansowo-księgowy 2017. Pakiet(opracowanie zbiorowe),Wyd. Wiedza i praktyka 

2017. 

 6. Zbiór Najnowszych Ogólnych Interpretacji Podatkowych Z Praktycznym 

Komentarzem,(opracowanie zbiorowe),Wyd. Wiedza i Praktyka 2016. 

http://bookmaster.com.pl/wydawnictwo-5944-beck.xhtml
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7. Kluzek M., Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej, UEP, Poznań 2012. 

8.Bernal A., Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, 

Difin, Warszawa 2008. 

 

EFEKTY KSZAŁCENIA W POWIĄZANIU Z EFEKTAMI KIERUNKOWYMI I 

SPECJALNOŚCIOWYMI 

Nr efektu 

kształcenia 
Opis efektu kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

i specjalnościowych 

efektów kształcenia 

                                                             Wiedza 

W1 Student objaśnia wybrane rozwiązania podatkowe i ich 

skutki dla przedsiębiorstwa.  
K_W01 

W2 Student wskazuje obszary dla zastosowania istniejących 

rozwiązań podatkowych.  
K_W02 

 

W3 

Student przedstawia działania w zakresie harmonizacji 

opodatkowania i ich wpływ na działalność 

przedsiębiorstw oraz identyfikuje przejawy konkurencji 

podatkowej.  

 

          K_W03 

W4 Student dobiera metody analizy umożliwiające podjęcie 

decyzji, której konsekwencje (w tym podatkowe) są 

optymalne.  

K_W014 

W5 Student określa   wpływ  opodatkowania na wartość  

przedsiębiorstwa. 

K_W05 

                                                       Umiejętności 

U1 Student dobiera  optymalne rozwiązania podatkowe dla   

przedsiębiorstw. 

K_U01 

U2 Student analizuje wpływ danego podatku i jego zmian na 

sytuację przedsiębiorstwa.  

K_U02 

U3 Student wyszukuje i interpretuje przepisy podatkowe 

mające zastosowanie w analizowanej sytuacji.  

K_U03 

                                              Kompetencje społeczne 

 

K1 

Student rozróżnia uchylanie się od opodatkowania od 

unikania opodatkowania.  

 

K_KO1 

 

 

K2 

Student identyfikuje problemy związane z działaniami 

podejmowanymi na rzecz koordynacji lub harmonizacji 

opodatkowania i eliminowania szkodliwej konkurencji 

podatkowej w ujęciu światowym 

 

 

K_KO1 

K3 Student samodzielnie i  krytycznie uzupełnia wiedzę i  

umiejętności 

K_KO1 

 

Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Efekt 
kształceni

a 

Forma weryfikacji 

Zaliczenie 

na ocenę 

Zaliczenie 

ćwiczeń 

Prezentacja 

aktualnego 

Rozwiązyw

anie 

Aktywny 

udział w 

Przegląd 

portali 

Przygotowani

e projektów 
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 problemu kazusów 

(testów, 

modułów) 

zajęciach 

(interpretacj

a tekstów 

aktów 

prawnych) 

informacyjn

ych, 

selekcja i 

wybór 

żrodeł 

literatury 

pism 

W1 x x   x   

W2 x x   x  x 

W3 x x   x  x 

W4 x x  x x  x 

W5 x x  x x  x 

U1 x   x x  x 

U2 x   x   x 

U3 x x     x 

K1 x x    x x 

K2 x     x x 

K3 x x    x  
Formy i warunki zaliczenia przedmiotu 

(F – ocena formująca, P – ocena podsumowująca) 
F1-aktywne  uczestnictwo w zajęciach ,student ma prawo do jednokrotnej nieobecności. Każda kolejna 

nieobecność  musi zostać usprawiedliwiona. 

F2- przygotowanie i prezentacja podczas zajęć na forum grupy aktualnego problemu i próba jego 

oceny z punktu widzenia prawa handlowego.  

F3- interpretacja prawa karnego skarbowego, pisma procesowe 

F4-analiza  orzecznictwa sądowego  w sprawach podatkowych jako przykład obowiązującego 

precedensu sądowego 

F5-rozwiązywanie testów: ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych następstwo prawne w prawie 

podatkowym, metryka sprawy podatkowej  protokoły i adnotacje zawieszenie i umorzenie 

postępowania, dowody w postępowaniu podatkowym  rozprawa podatkowa . 

P1 - egzamin pisemny- studentowi   przedstawione zostaną pytania otwarte  - 5   pytań.   

Egzamin pisemny zaliczony zostanie  jeżeli student odpowie na 5  pytań.   

 Poprawnych  odpowiedzi na ocenę:   

3 - ocena dostateczna,    

4 -poprawnych  odpowiedzi –ocena dobra, 

5 -poprawnych  odpowiedzi –ocena bardzo dobra. 

 Kryteria oceny 

2   – student  nie osiągnął wymaganych  efektów kształcenia punktacja poniżej 50 % 

3   –student  osiągnął efekty kształcenia w  stopniu dostatecznym51 do 60 % 

3+ –student  osiągnął efekty kształcenia w  stopniu dostatecznym plus 61do 70 % 

4   –student  osiągnął efekty kształcenia w  stopniu dobrym 71 do 80 % 

4+ –student  osiągnął efekty kształcenia w  stopniu dobrym plus81 do 90 % 

5   –student  osiągnął efekty kształcenia w  stopniu bardzo dobrym91 do 100 % 

P2 -Zaliczenie ćwiczeń na ocenę odbędzie się formie ustnej( 8 pytań ). Egzamin zalicza się przy 

3–ech  pełnych poprawnych odpowiedziach  na pytania.  

3 - ocena dostateczna;    
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4 - poprawnych odpowiedzi –ocena dobra; 

 5-  poprawnych odpowiedzi -ocena  dobra plus;  

6-  poprawnych odpowiedzi –ocena bardzo dobra. 

Kryteria oceny 

2   –student nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia punktacja 

poniżej 50 %, 

3   –student osiągnął efekty  kształcenia w stopniu dostatecznym51 do 60 %, 

3+ –student osiągnął efekty kształcenia w  stopniu dostatecznym  plus 61 do 70 %, 

4   –student osiągnął efekty  kształcenia w stopniu dobrym71 do 80 %, 

4+ –student osiągnął efekty  kształcenia w stopniu dobrym plus81 do 90 %, 

5   –student osiągnął efekty  kształcenia w stopniu bardzo dobrym91 do 100 %,. 

P-3 Ogólna ocena za przedmiot to : suma ocen pozytywnych z: ćwiczeń  i egzaminu pisemnego . 

Kryter

ia 

oceny 

Na ocenę dostateczną 

(minimalny poziom osiągnięcia efektów 

kształcenia) 

Na ocenę bardzo dobrą 

(pełna realizacja efektów kształcenia) 

 

Wiedza 

-Student słabo objaśnia wybrane 

rozwiązania podatkowe i ich skutki dla 

przedsiębiorstwa. 

-Student  dostatecznie wskazuje obszary 

dla zastosowania istniejących rozwiązań 

podatkowych. 

-Student  słabo przedstawia działania w 

zakresie harmonizacji opodatkowania i ich 

wpływ na działalność przedsiębiorstw oraz 

identyfikuje przejawy konkurencji 

podatkowej. 

Umiejętności 
-Nie potrafi przedstawiać  opinii  na temat 

podstawowych obszarów problematyki 

podatkowej. 
-Słabo wykonuje proste analizy i oceny 

obowiązujących rozwiązań podatkowych, 

uwarunkowania międzynarodowe systemu 

podatkowego w Polsce oraz analizę wpływu 

opodatkowania na zachowania podmiotów 

gospodarczych oraz konsumentów. 
-Słabo przewiduje skutki podatkowe – 

zarówno dla uczestników rynku jak 

również budżetu przedsiębiorstwa  - jako efekt 

zmian przepisów prawa podatkowego. 

-Słabo identyfikuje podmioty i przedmioty 

opodatkowania. 

Kompetencje 

-Ma  niewielką  świadomość swojego  

poziomu i zakresu wiedzy z przepisów 

podatkowych i  wie, że należy ją 

aktualizować i pogłębiać 

-Zna obciążenia podatkowe z tytułu 

Wiedza 

Student prawidłowo objaśnia wybrane 

rozwiązania podatkowe i ich skutki dla 

przedsiębiorstwa. 

-Student w sposób prawidłowy wskazuje 

obszary dla zastosowania istniejących 

rozwiązań podatkowych. 

-Student bardzo dobrze przedstawia 

działania w zakresie harmonizacji 

opodatkowania i ich wpływ na działalność 

przedsiębiorstw oraz identyfikuje przejawy 

konkurencji podatkowej. 

Umiejętności  
-Właściwie przedstawia opinię na temat 

podstawowych obszarów problematyki 

podatkowej. 

Prawidłowo przewiduje skutki podatkowe 

– zarówno dla uczestników rynku jak 

również budżetu przedsiębiorstwa - jako 

efekt zmian przepisów prawa 

podatkowego. 
-Właściwie  wykonuje proste analizy i oceny 

obowiązujących rozwiązań 
podatkowych, uwarunkowania 

międzynarodowe systemu podatkowego 

w Polsce oraz analizę wpływu opodatkowania 

na zachowania podmiotów gospodarczych oraz 

konsumentów. 

-Właściwie identyfikuje  podmioty i 

przedmioty opodatkowania. 

Kompetencje 

-Ma dużą świadomość poziomu i zakresu 

swojej wiedzy z prawa podatkowego i wie, 
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różnych przejawów aktywności społeczno- 

gospodarczej oraz skutki nie zastosowania 

się do nich.  

-Akceptuje i rozumie znaczenie 

prawidłowego stosowania  

procedur prawa podatkowego  

dla bezpiecznego (pod kątem prawnym i 

finansowym)  

funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

że należy ją aktualizować i pogłębiać 

-Wykazuje postawę twórczą w zakresie 

tworzenia alternatywnych 

rozwiązań oraz szacuje konsekwencje 

wdrożonych zmian w przestrzeni 

i perspektywie czasowej. 

-Posiada dużą świadomość roli jaką 

odgrywają przepisy podatkowe w 

procesie podejmowania decyzji 

gospodarczych i funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

 

Punkty ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem pracy studenta 

Rodzaj pracy studenta 
Obciążenie 

studenta 

Udział w zajęciach określonych w planie studiów 1 

Samodzielne przygotowanie do zajęć (zadania domowe – lektura 
przygotowująca do zajęć, praktyczne czynności zawodowe do wykonania w 
domu, inne) 

1,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i egzamin/zaliczenie 1,5 

Łącznie punktów ECTS za przedmiot 4 

 

mgr Piotr  Wysocki 

……………………………………………………… 
podpis wykładowcy 

 

 

 


